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การจัดการความเสี่ยง
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การสรางความเขาใจ

การจัดการ/บริหารความเสี่ยง

การจัดการ/บริหารความเสี่ยงในภาครัฐ

ความเสี่ยงคืออะไร

แนวคดิพื้นฐานในการจัดการ/บริหารความเสี่ยง

กระบวนการจัดการความเสี่ยงเปนอยางไร

การประยุกตใชการจัดการความเสี่ยงในองคกร

การดาํเนนิการตามกรอบตัวชี้วัดในเรือ่งของการบรหิารความเสี่ยง
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ความจําเปนของการบรหิารความเสี่ยง (1)
 การวางนโยบาย บริหารงานผิดพลาด ไมบรรลุตาม

เปาประสงค

อะไรคือปญหาสําคัญ

 การเปลี่ยนแปลง 
ความไมแนนอนของ

ปจจัยตาง ๆ

 เกิดเหตุการณที่
สงผลกระทบ

 การบริหารความเสีย่ง : ใหความสาํคญักับผลของความไมแนนอน
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ความจําเปนของการบริหาร/จัดการความเสี่ยง (2)

เวลา

การเปลี่ยนแปลง

ความไมแนนอน
ความเสี่ยง

เพิ่มขึ้นทั้ง
ความรนุแรง 
และ ความถี่ 

ตองคํานึงถงึ
ตลอดเวลา 
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ความเสี่ยงในการวางแผนนโยบาย

ความเสี่ยงในการเลือกโครงการ

ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 

ความเสี่ยงในการดําเนินงาน

ความจําเปนของการบริหารความเสี่ยง (3)

นโยบายนโยบาย

พันธกิจ

โครงการ โครงการ โครงการ

ความไมแนนอน

การเมือง :ปฏิวัติ
กฎหมาย

ภัยธรรมชาติ

การสรรจัดงบประมาณทรัพยากร

ระบบ IT

กฎระเบียบ

ผูบริหาร

สังคม
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การพัฒนาองคกรกบัการจัดการ
และบรหิารความเสี่ยงในภาครัฐ

การวิจัยและทําการศกึษาในการพฒันาการจัดการของระบบ
ราชการ

พ.ร.ฏ การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 (พ.ร.ฏ.
GG)

การนาํเครือ่งมือการบรหิารจัดการมาใช เพื่อพัฒนา KM 
PMQA RM etc.

การนาํการจัดการ/บริหารความเสี่ยงมาประยุกตใช
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Action PlanAction Plan

การจัดการความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง

Structure Process/IT

Rule & 
Regulation

People/
Culture

Blueprint for ChangeBlueprint for Change

Strategic 
Management 

Process

S
W
O
T

Strategy Formulation

Goal
(KPI/target)

แผนปฏบิตัิราชการ 4 ป

แผนการบรหิารราชการแผนดนิ 
(2548-2551)

PMQA

Strategies

AlignmentAlignment

การจัดการการจัดการ
ความเสี่ยงความเสี่ยง

Strategic Control Strategy 
Implementation

Vision
Strategic Issue

การจัดการยทุธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
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การจัดการยทุธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ

Good Strategy+ =

การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT

การจัดการความเสี่ยงมีสวนชวยใหองคกรในภาครัฐสามารถที่จะวางแผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค และ การดําเนนิงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Good Strategic Planning

การวางแผนยุทศาสตร ที่ดี

Good Strategic Execution

การปฏิบตัิตามยุทธศาสตร
ไดดี

ยุทธศาสตรที่ดี

Proactive Management
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Financial Perspective  ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ)์Financial Perspective  Financial Perspective  ประสิทธิผลประสิทธิผล  ((ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์))

ทองเที่ยวทองเที่ยว
เกษตรเกษตร

GPPGPP

Customer Perspective คุณภาพCustomer Perspective Customer Perspective คุณภาพคุณภาพ

ความพึง
พอใจ 

ความพึง
พอใจ ความ

สะดวกสบาย
ความ

สะดวกสบาย

Internal Work Process Perspective  ประสิทธิภาพ Internal Work Process Perspective  Internal Work Process Perspective  ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  

การจัดการ
ดานระบบ
ปฏบิัติการ

การจัดการ
ดานระบบ
ปฏบิัติการ

การพัฒนา
นวัตกรรม
การพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการ

ดานลูกคา
การจัดการ
ดานลูกคา กฎระเบียบ

บรรทัดฐาน
กฎระเบียบ
บรรทัดฐาน

Learning and Growth Perspective  พัฒนาองคการLearning and Growth Perspective  Learning and Growth Perspective  พัฒนาองคการพัฒนาองคการ

ทุนมนุษยทุนมนุษย ทุน
สารสนเทศ
ทุน

สารสนเทศ ทุนองคการทุนองคการ+ +

การมีสวนรวม 
โปรงใส

การมีสวนรวม 
โปรงใส

อตุสาหกรรมอตุสาหกรรม

การคา
ชายแดน
การคา
ชายแดน

Knowledge Management

Core Values  : จริยธรรม     ธรรมาภิบาล

Risk ManagementMBNQA/PMQA

ความเชือ่มโยงของแนวความคดิและเทคนิควิธีการตางๆ ในการพัฒนาระบบราชการไทย

STRATEGY MAP/BSC

องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง
(High Performance 

Organization – HPO)
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ประโยชนของการจดัการความเสี่ยง

ลดขั้นตอน 
หลีกเลียงความสญูเสยี
กระจายอํานาจ

โปรงใสโปรงใส

ประหยัดประหยัด

ประสิทธิภาพ
เปนเลศิ

ประสิทธิภาพ
เปนเลศิ

เพิ่ม
ประสิทธิผล
เพิ่ม

ประสิทธิผล

ลดการเผชิญ
กับปญหาระหวาง
การดําเนินการ

ตรวจสอบได

บรรลุตามเปาประสงค
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แนวคิดพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง (1)
ปจจุบันเปนยุคสมัย ที่ตองเผชญิกับผลกระทบของ เปลี่ยนแปลง

เปนการเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ว และ รุนแรง ในทุกดาน ไมวาจะเปน

ดานเศรษฐกิจที่เชือ่มโยงกันระหวางประเทศ ดานการเมืองที่มีการตื่นตัว

ในสิทธิและเสรีภาพอยางกวางขวาง การพัฒนาดานเทคโนโลยี สังคมที่

กอใหเกิดคานิยมแบบใหม ๆ ................. ดงันั้น เพือ่ความอยูรอดและ

อยูอยางประสบผลสําเร็จไดนั้น จําเปนตอง 

(เอกชน) : จําเปนในเรื่องของความอยูรอด ตองระวงั ปรับตัว และ เตรียม
ตัวใหที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภาครัฐ : ............
คิดเชิงอนาคต
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Proactive 
Organisation

Reactive 
Organisation

การจัดการความเสีย่งเนนแนวทางการบริหารจดัการเชงิรุก 
(Proactive Management/Risk Management) 

มากกวาแนวทางการบริหารจัดการเชงิรับ 
(Reactive Management/Crisis Management)

การดําเนนิงาน การดําเนนิงาน เปาหมายความเสี่ยง

การดําเนนิงาน เปาหมาย

แนวคิดพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง (2)

ความเสี่ยง
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เมื่อองคกรเผชญิกับ ความเสี่ยง/ปญหา/อุปสรรค  
เกิดปญหาในการตัดสินใจ ไมเหมาะสม/ไมถกูตอง
สิ้นเปลืองทรพัยากร เงิน เวลา ไมเปนไปตามความคาดหมาย

การดําเนนิงาน ความเสี่ยง การดําเนินงาน เปาหมายความเสี่ยง

แกปญหา

หนวยงาน
1

หนวยงาน
1

การดําเนนิงาน เปาหมายหนวยงาน
2

หนวยงาน
2

แกปญหา

ทรัพยากรถูก
โอนไปชวย

เปาหมาย

แนวคิดพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง (3)
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แงดีแงดี

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การจัดการความไมแนนอน (Uncertainty Management)

 การจัดการความเสี่ยง (Risk  Management - Proactive)

 การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management - Reactive)

ความไมแนนอน

การบริหาร/จัดการความเสี่ยง

ความไมแนนอน

แงรายแงราย
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เขาใจความเสี่ยง (1)
เปนเรื่องปกติ ใกลตัว อยูกับเราตลอด
• การพนนั/กางลงทนุ
• การทาํงานในโรงงาน
• การขับรถ
• การใชชีวิต
ในการดําเนนิการองคกรตองเผชิญกับความเสี่ยงเสมอ
• องคกรเอกชน ลงทุนเพื่อตองการไดกําไรตามที่ คาดหวังไว 
• องคกรภาครัฐ บรหิารงานตามเปาประสงคที่ คาดหวัง ไว
• ดําเนนิการโดยไมคํานงึถึงความเสี่ยง โดยมาก (ถาไมโชคด)ี
จะ ไมไดดังที่คาดหวัง ผิดหวัง

อนาคตไมแนนอน

สิ่งที่ทํายิ่งใหม ความ
เสี่ยงยิ่งมาก เพราะ
เราขาดความรูความ

เขาใจ
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เขาใจความเสี่ยง (2)

สาเหตคุวามเสี่ยงสาเหตคุวามเสี่ยง ความเสี่ยง ผลกระทบผลกระทบ

ความไมแนนอนความไมแนนอน ความไมแนนอนความไมแนนอน

ความเสีย่งคืออะไร มาจากไหน

ความหมายของความเสีย่ง

เหตุการณที่เมื่อเกดิขึ้นแลวสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถปุระสงค และ เปาหมายของขององคกร
เหตุการณที่เมื่อเกดิขึ้นแลวสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถปุระสงค และ เปาหมายของขององคกร
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เขาใจความเสี่ยง (3)
สรุปความเขาใจเกีย่วกับความเสี่ยง          

ความเสี่ยงเปนเรือ่งที่ละเลยไมได
การเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้น
ความเสี่ยงเปนผลมาจากความไมแนนอน
ความเสี่ยงเปนเรือ่งที่เกี่ยวของกับอนาคต
ความเสี่ยงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน
ความเสี่ยงเปนเรือ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับการตัดสนิใจ
ทําสิ่งใหม นโยบายใหม โครงการใหม (ไมแนใจเพิ่มความสงสัย)
ปจจัยที่อยูรอบตัวเรามคีวามสัมพันธกนั
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กันไวดีกวา
แก

การจัดการ
กอนเกดิความเสี่ยง

การจัดการ
หลังเกิดความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ

Proactive Management Crisis Management

ปองกนั บรรเทา

ใครจะกัน
ไดหมด

ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง

อยา ละเลยเชิงรับ เพราะเปนไปไมไดที่จะคิดเชงิรุก
ไดทุกเรื่องแมวาเราจะวางแผนรัดกุมเทาใดมกัมีเหตกุารณที่คาด
ไมถึงเกิดขึน้เสมอ

อยา ละเลยเชิงรับ เพราะเปนไปไมไดที่จะคิดเชงิรุก
ไดทุกเรื่องแมวาเราจะวางแผนรัดกุมเทาใดมกัมีเหตกุารณที่คาด
ไมถึงเกิดขึน้เสมอ
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วัตถุประสงคในการจัดการความเสี่ยง

เพื่อใหองคกรสามารถลดระดับความเสี่ยงใหอยูใน สภาวะที่
ควบคุมได หรือ อยูในระดบัทีต่่ําทีสุ่ด เพื่อใหองคกรมคีวามพรอม
ไมตองเผชญิกับความเสี่ยง หรือ เพิ่มความมัน่ใจในการทีจ่ะเผชญิ
กับมนั และสงผลใหเกิดการทํางานทีม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยผานกระบวนการที่สรางความเขาใจกับ ความเสี่ยง 
(สวนประกอบ) ผลกระทบ ตอวตัถปุระสงคในการทํางาน เพื่อชวย
ใหหาแนวทางการจัดการ/บรหิารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

การจัดการความเสี่ยงเปนสิ่งที่ทํากนัอยูแลว และ คํานงึถงึอย ูแลว 
หากแตเปนระบบแคไหน ? ละเอียดละออแคไหน ? องคกรมี
ลักษณะการจัดการความเสี่ยงอยางไร ?
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กระบวนการจดัการความเสี่ยง (1)

มีขั้นตอนที่หลากหลาย

2 ขั้นตอน (Software Industry)
3 ขั้นตอน (Construction Industry)
4 ขั้นตอน (ทัว่ไป UK USA Australia และ Korea)
8 ขั้นตอน PRAM process (UK)
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กระบวนการจดัการความเสี่ยง (2)

การระบุความเสี่ยง

การประเมนิความเสี่ยง

การเลือกกลยุทธจัดการ
ความเสี่ยง

การควบคุมและรายงาน
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกิดขึน้ไดทุกเมื่อ 
ดงันั้นควรดําเนินการตาม
กระบวนการจัดการความ
เสี่ยงเปน ชวงๆ เชน ทุก 3 
เดอืน 6 เดอืน เปนตน
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การระบุความเสี่ยง (1)

การระบุความเสี่ยงเปนขั้นตอนเริม่ตนในการคนหาความเสี่ยงที่
สําคัญ 
เพราะหากไมรูวาอะไรคือความเสี่ยง ก็ไมสามารถวางแผนจัดการ
ความเสี่ยงได

(เริ่มตน) : คิดในแงลบ เรื่องราย ๆ 
อะไรทีจ่ะเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอการดําเนนิงาน และ บรรล ุ
วัตถปุระสงคขององคกร

what if - analysis

ความหมาย และ วัตถุประสงค

แนวคิดในการระบคุวามเสีย่ง
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การระบุความเสี่ยง (4)
มุมมองใน
การระบุ
ปจจัยเสี่ยง

 พิจารณาจาก วัตถุประสงคที่ตั้งไว หรอื ภาพรวม
 พิจารณาจากงาน (รายละเอียด) หรอื กิจกรรมทีจ่ะดําเนินงานอยาง

ละเอียด โดยพิจารณาวาในแตละกิจกรรมที่จะทําจะมีความเสี่ยงใดบาง

นโยบายนโยบาย

โปรแกรม

โครงการ โครงการ โครงการ

ความไมแนนอน

ปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย

ภัยธรรมชาติ
การจัดงบประมาณ

ทรัพยากร

ระบบ IT

กฎระเบียบ
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การระบุความเสี่ยง (4)

สาเหตคุวามเสีย่ง ความเสีย่ง ผลกระทบ

การวเิคราะหเริ่มจากสวนไหน

ความเสีย่ง ผลกระทบ

ความเสีย่ง

ความเสีย่ง

ผลกระทบ

ผลกระทบ

ความสัมพันธของสวนประกอบของความเสี่ยงความสัมพันธของสวนประกอบของความเสี่ยง

สาเหตคุวามเสีย่ง

สาเหตคุวามเสีย่ง

สาเหตคุวามเสีย่ง
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การระบุความเสี่ยง (4)

ประเด็นยุทธศาสตร :

กิจกรรม/กระบวนงาน/โครงการ : กจิกรรมการใหคําแนะนําตอผูรบับรกิาร

ลําดับ
ที่

1 ภายใน :
 การดําเนินงาน

(ศักยภาพของบุคลากร)

การจัดทํา TORใหกบัที่
ปรกึษาไมถกูตอง

ที่ปรึกษาไมสามารถ
แกปญหาใหผูรับบริการ

ได

ลูกคาใหขอมูลจํากัด ไม
ชดัเจน ครบถวน

วิเคราะห็ปญหาไม
ถูกตองไมตรงตาม

ปญหา

ไมสามารถชวย
ผูรับบริการ

(เพิ่มศักยภาพ)
เจาหนาที่มีประสบการณ

ไมเพียงพอ 

ประเภทความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ความเสี่ยง ผลกระทบ หมายเหตุ 
(ทางดาน)

ตารางระบุความเสี่ยง
การเพิม่ศกัยภาพในการแขงขนัของอุตสาหกรรม วิสาหกรรมขนาดยอม 

และวิสาหกิจชมุชน สูระดับโลก ตัวอยาง (2)
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การระบุความเสี่ยง (6)
เทคนคิที่ใชในการระบคุวามเสี่ยง

การระดมความคดิ (Brainstorming)
การสอบถามความคดิเห็นจากผูทีม่ีความเชีย่วชาญ (Expert 
Interviews)
การแจกแบบสอบถามความคดิเห็น (Questionnaire)
การจัดทํา Risk Check Lists (ตามปจจัยความเสี่ยง)

ตัวอยางตัวอยาง
ลําดับ ประเภท ปจจัยเสี่ยง เหตุการณ ผลกระทบ
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การประเมินความเสี่ยง (1)

ผลลัพธจากขั้นตอนการระบคุวามเสี่ยง 

จะทําใหเกิดปจจัยเสี่ยงจํานวนมาก 

ดังนั้นแลวเพื่อชวยในการตดัสินใจลงทุนและ

วางแผนจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม 

จําเปนทีจ่ะตองพิจารณาความความเสี่ยงตาม 

ความสําคัญของความเสี่ยงที่จะตองนาํมา  

คิดหาทางแกไขตอไป

ความหมาย และ วัตถุประสงค
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การประเมินความเสี่ยง (2)
หลกัเกณฑ เบือ้งตนในการประเมนิความเสีย่ง

สาเหตคุวามเสี่ยง ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

 เหตกุารณ

ความรนุแรงของผลกระทบ

พจิารณาถึงโอกาสวามีความ
เปนไปไดมากนอย เพยีงใดที่จะ
เกิด 
ความเสี่ยง/เหตกุารณจะเกิดขึ้น

พจิารณาถึงความรุนแรงของ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากวาจะมีมาก
นอยเพยงใด 
หากความเสี่ยง/เหตกุารณเกิดขึน้

ความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยง (3)
เครื่องมอืทีช่วยในการประเมนิความเสีย่ง

ตารางประเมินความเสี่ยง Risk Impact Grid

โอ
ก
าส
ท
ีจ่ะ
เก
ดิ

ผลกระทบ

ไมนาที่จะเกิดขึน้ (1)

มีโอกาสสูงมาก (5)

เปนไปไดมาก (4)

นาจะเปนไปได (3)

โอกาสคอนขางนอย (2)

ละเลยได 
(1)

กระทบ
เลก็นอย (2)

กระทบปาน
กลาง (3)

กระทบ
มาก (4)

รายแรง 
(5)

เชิงคณุภาพ

เชิงปริมาณ
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การประเมินความเสี่ยง (4)
ตารางประเมินความเสี่ยง Risk Impact Grid

โอ
ก
าส
ท
ีจ่ะ
เก
ดิ

ผลกระทบ

ไมนาที่จะเกิดขึน้ (1)

มีโอกาสสูงมาก (5)

เปนไปไดมาก (4)

นาจะเปนไปได (3)

โอกาสคอนขางนอย (2)

1
ละเลยได 

(1)
กระทบ

เลก็นอย (2)
กระทบปาน
กลาง (3)

กระทบ
มาก (4)

รายแรง 
(5)

1

33 22

4455
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การประเมินความเสี่ยง (5)

สงสยั ความคิดเหน็ไมตรงกนั  วิเคราะหเพิม่เติม 
หาขอสรปุ สรางความเขาใจในการหาขอสรปุ
รวมกนั (พิจารณาจาก เงนิทรัพยากร และ เวลา)
ผลจาก risk map เปนแคการทําความเขาใจ

เบื้องตนเทานั้น
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โดยทัว่ไปผลลพัธของ Risk Impact Grid (Risk Matrix) จะถกูใชในรูป
ของการคํานวณเปรียบเทยีบ โดยใชสูตร

การใช Risk Impact Grid นั้นเปนการสรางความเขาใจเบื้องตน 
ในมุมมองของแตละคน ตอความเสี่ยงเทานั้น (ขอควรระวัง)
เพิ่มความเขาใจโดย
 อธบิายเพิ่มเตมิในรายละเอียด
 คํานวณผลกระทบในรูปของตัวเงิน/ ทรัพยากรที่ตองใชเพิม่ / เวลาที่ตองใชเพิม่

โอกาสที่ความ
เสี่ยงจะเกิด

ผลกระทบของความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น* = ระดับตอการการดําเนินงาน/

วัตถุประสงค

การประเมินความเสี่ยง (6)



33

การประเมินความเสี่ยง (7)
ลําดับ

ความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด/

ความถี่
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง

1 4 4 16

2 4 5 20

3 5 5 25

4 4 4 16

5 4 4 16

6 5 4 20

7 5 5 25

ตัวอยาง (2)
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ระดับ

ผลกระทบตอ 

TL

ดานการเงนิ ดาน

กฎระเบียบ

ความพึงพอใจ ความสูญเสีย ความปลอดภัย

<TL <1000 ชี้แจง 9 5% 1

=TL <3000 บันทึกและ

กํากับดูแล

7 10% 2

>TL*2 <5000 คาปรับ 5 25% 3

>TL*3 <9000 ตัดเงิน 3 40% 4

>TL*4 <12000 ไลออก 1 50% 5

การประเมินความเสี่ยง (8)
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การเลอืกกลยทุธจัดการความเสี่ยง (1)

ความหมาย และ วัตถุประสงค

การใชกระบวนการตัดสินใจอยางมปีระสทิธภิาพ

ในการคัดเลือกกลยุทธเพื่อจัดการความเสีย่งไดอยาง

เหมาะสมตามความสําคัญของความเสีย่ง
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การเลอืกกลยทุธจัดการความเสี่ยง (2)
กลยุทธในการจัดการความเสีย่ง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง    
(Risk Avoidance)
ที่จะเผชิญ

การหลีกเลี่ยงกบัความ
เสี่ยง - การหลีกเลี่ยงทีจ่ะ

ดําเนินการ

การยอมรับความเสี่ยง    
(Risk Acceptance)
ยอมรบัความเสี่ยงนัน้
ถึงแมวาจะเกิดขึ้น และ
ไมทําอะไรกอนที่ความ

เสี่ยงจะเกิด

การบรรเทาความเสี่ยง      
(Risk Mitigation)

การหาแนวทางในการลด
ระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง เมือ่ความ

เสี่ยงเกิดขึ้น

การลดความเสี่ยง      
(Risk Reduction)

การลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงโดยการกระทํา

บางอยางเพื่อปองกันการ
เกิดขึ้นของความเสี่ยง

การโอนความเสี่ยง     
(Risk Transfer)

การโอนความรับผิดชอบในการ
รับผิดชอบในความเสี่ยง – การจาง
ผูอื่นมาดําเนินการแทน, การซื้อ

ประกันภัย
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การเลอืกกลยทุธจัดการความเสี่ยง (3)
โอ
ก
าส
ท
ีจ่ะ
เก
ดิ

ผลกระทบ

ไมนาที่จะเกิดขึน้ (1)

มีโอกาสสูงมาก (5)

เปนไปไดมาก (4)

นาจะเปนไปได (3)

โอกาสคอนขางนอย (2)

ละเลยได 
(1)

กระทบ
เลก็นอย (2)

กระทบปาน
กลาง (3)

กระทบ
มาก (4)

1
รายแรง 

(5)

1

33 22

4455

การโอนความเสีย่งการยอมรับความเสีย่ง

เสนแบงการยอมรับ
ความเสีย่ง

Risk Threshold

22

การลดความเสีย่ง



38

หลกัเกณฑในการเลือกกลยุทธจัดการความเสีย่ง

 ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงขององคกร

 ระดบัการยอมรบัความเสี่ยง (ความเชือ่มัน่  - Risk Threshold)

 ตนทนุในการจัดการความเสี่ยง - ทรพัยากร, เงิน , เวลา

 ความสามารถของผูทีจ่ะรบัโอนการจัดการความเสี่ยง

 ความจําเปน/ความเรงดวนของแผน ในการจะตองดําเนนิการ

ตามแผนทีไ่ดวางไว

ความตอเนือ่งในการดาํเนนิการ

การจัดทําแผนสําหรับรองรับภาวะภายหลังความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การเลอืกกลยทุธจัดการความเสี่ยง (4)
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การพิจารณาเลือกกลยุทธบริหารความเสี่ยง

สาเหตคุวามเสี่ยงสาเหตคุวามเสี่ยง ความเสี่ยง ผลกระทบผลกระทบ

ความไมแนนอนความไมแนนอน ความไมแนนอนความไมแนนอน

พิจารณาจากการประเมณิ
เกณฑตาง ๆ

กลยทุธการบริหารความเสี่ยง
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ความเสี่ยงทีห่ลงเหลืออยู (Risk Residual)

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยัง
หลงเหลืออยู

มาตรการปจจุบัน

ความเสี่ยงที่ยัง
หลงเหลืออยู

มาตรการปจจุบัน

แผนแกไข

ระดับความเสี่ยงที่รบัได

แผนแกไขเพิ่มเตมิ

การเลอืกกลยทุธจัดการความเสี่ยง (6)
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การควบคุมและรายงานความเสี่ยง (1)

เมื่อคัดเลือกกลยทุธที่เหมาะสมแลว องคกรตองทําการ
ดําเนินการตามที่ไดวางแผนไว และ ตองทําการรายงานผล
ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามแผนนั้นแลว ทั้งนีเ้นือ่งจาก
อาจมีความเสีย่ง เกิดขึ้นตามในภายหลงัได (ควรมีการ
วางแผนสํารอง Contingency Plan เพือ่รองรบัผลกระทบ
ดังกลาวดวยกไ็ด)

แผนสองแผนสอง

ความหมาย และ วัตถุประสงค
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การควบคุมและรายงานความเสี่ยง (2)
(กระบวนการทีท่ําอยางตอเนือ่ง)

มองหา Signal/ Early Warning และ พรอมแจง
ใหบุคลากรทีเ่กี่ยวของทราบ (การเฝาระวัง)
การแจงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการจัดการความเสี่ยง

มีผูรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงแตละตัว 
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เครือ่งมือที่ใชในการรายงาน ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register)

การประเมินความเสีย่ง

เปาประสงค ตัวชี้วัด ปจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ
ระดบั
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ
การจัดการ
ความเสี่ยง

กิจกรรมใน
การจัดการ
ความเสี่ยง

การมีสวน
รวมของ
ทุกภาค
สวนใน
จังหวัด

ใหทุกภาค
สวยเขามามี
สวนรวม
ตั้งแต
ระยะแรก

เวลา

การพัฒนา
กิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว

จํานวน
กิจกรรมที่
พัฒนาการ
ทองเที่ยว

การ
ดําเนินงาน 3 4 12 ลดความ

เสี่ยง กุมภาพันธ

การควบคมุและรายงานความเสี่ยง (3)
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วิเคราะหความเสี่ยง และ ประเมิณ

การประเมิณลําดั
บ

สาเหตุความ
เสี่ยง

ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

ภัยธรรมชาติ อาคาร
เสียหาย

5 5

ไฟฟาลัดวงจร อาคาร
เสียหาย

2 3ไฟไหม

วางเพลิง อาคาร
เสียหาย

1 5

โอกาส ผลกระทบ

ประเมิณผลกล
ยุทธ

เลือกความ
เสี่ยง

ผลการ
ประเมิณ

5ลด
ความ
เสี่ยง
ได

ยอมรับ
บรรเทา
: ดบั
ไฟ

25

6

5

ทําแผนความเสี่ยง

การควบคุมและรายงานความเสี่ยง (4)



45

สงเสริมใหทุกคนตระหนักถึงการจัดการความเสี่ยง
ดูแลความเสี่ยงในความรับผิดชอบของตัวเอง
เขาใจผลกระทบจากการทํางานของตนเองตอผูอื่น 
และองคกรโดยรวม 

การประยกุตใชการจดัการความเสี่ยง (1)

 วัตถุประสงค (Enterprise Wide Risk Management)
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การประยกุตใชการจดัการความเสี่ยง (2)
ยึดหลัก การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
การสนับสนนุจากผูบริหาร 
จัดโครงสรางในการสนบัสนนุระบบการจัดการความเสี่ยง
ทําระบบ training (โดยใช ทีมการจัดการความเสี่ยง/หนวยงาน/
ที่ปรึกษา)
พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับองคกร
ปรับใหเหมาะสมกับสภาพองคกรและขยายขอบเขตการ
ประยกุตใช
การจัดการความเสี่ยง และ การตรวจสอบภายใน
การจัดการความเสี่ยงเปนเรือ่งของทุกคนในองคกร
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การประยกุตใชการจดัการความเสี่ยง (10)
แนวทางการดําเนินงานของระบบการจัดการความเสี่ยง

บนลงลาง
Top Down

ลางขึ้นบน 
Bottom Up

การรวบรวมความเสี่ยงในองคกรสามารถ
ดําเนนิการได 2 รูป แบบคือ 
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การประยกุตใชการจดัการความเสี่ยง (11)

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการจัดการความเสี่ยง

Internal  Audit
Risk Committee
Quality Control

Risk Team Risk Team

Risk Team

หนวยตรวจสอบความเสี่ยงอิสระ
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สรุป : ทฤษฎีเรื่องการบริหารความเสี่ยง

แนวคดิของการบริหารความเสี่ยง

-การเปลี่ยนแปลง

-การพัฒนาองคกร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

-4 ขัน้ตอน (เพื่อความเขาใจ)

การประยุกตใชการบริหารความเสี่ยง

-การบริหารการเปลี่ยนแปลง

-โครงสรางของการบริหารความเสี่ยง
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ภาพรวมการศึกษาการจัดการความเสี่ยง

สาเหตุความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยง

ความไมแนนอน ผลดี ผลเสีย

ปองกัน
Proactive

บรรเทา
Reactive (Crisis)

ระบบการจัดการความเสี่ยง

การบงชีค้วามเสี่ยง การประเมิณความเสี่ยง การวางแผนจดัการความเสี่ยง การตดิตามความเสี่ยง

การประยกุตใชการจัดการความเสี่ยงในองคกร

การจัดตั้งนโยบายการจัดการความเสี่ยง

การสนับสนุนจากผูบริหาร

การออกแบบ ระบบการจัดการความเสี่ยง

การตรวจสอบและประเมิณระบบการจดัการความเสี่ยง

ภายใน – ภายนอก
ควบคุมได-ควบคุมไมได
ความเสี่ยงตามแหลงที่มา

ปจจัยดานบุคคลและการ
บริหารจัดการ

ระดับบุคคล
การตระหนักถึงความไมแนนอน

การรับรูความเสี่ยง
ทัศนคติตอความเสี่ยง

พฤติกรรมของบุคคลตอความเสี่ยง

ระดับการบริหารจัดการ
การมีสวนรวมในการทํางาน

การกระจายอํานาจ
การติดตอสือ่สารเกี่ยวกับความเสี่ยง

การเรียนรูภายในองคกร

โมเดล การวดัประสิทธิภาพ
การจดัการความเสีย่ง

ความหมาย : การตระหนักถึงความเสีย่ง
วัฒนธรรม
กระบวนการ
ประสบการณ
การประยุกตใช

การวิเคราะหความเสี่ยง

การจัดการ การ
เปลี่ยนแปลงใน

องคกร

ความเสี่ยง
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แนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

เรื่องระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
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วัตถปุระสงคของตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง

เพื่อใหหนวยราชการมรีะบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการ

บริหารปจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทัง้กระบวนการดําเนนิงาน

ตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสทีอ่งคกรจะเกิดความ

เสียหาย และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถงึการบรรลุ

เปาหมายขององคกรตามยทุธศาสตรเปนสําคญั



53

ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง

• เปนตัวชี้วัดเลือกในป 2549
• เปนตัวชี้วัดเลือกในป 2550

ขั้นตอนการดําเนินงานตามกรอบและแนวทางป 
2549
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ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน

4 ดําเนินการตามแผนงานบริหารความเสี่ยงไดแลวครบถวน โดยมีการติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ และมีการสรุปอยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

1

จัดตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและผูแทน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับแตละประเดน็ยุทธศาสตรของจังหวัด ทั้งนี้ผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทในการกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง / หากไดทําแลวในป 2549 
ทําการสรุปการดําเนินงาน และ ขอเสนอสําหรับป 2550

2 จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยง ในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2550

3
นําขอเสนอที่ไดจาก ขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาจัดทําแผนงานบริหารความเสีย่ง และไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของจงัหวัดภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 และมี
การสื่อสาร ทําความเขาใจกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัด

5

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน หลังจากที่ไดดําเนินการตามแนวทางการบริหารความ
เสี่ยง แลวเสร็จ โดยจําแนกระหวางปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม และที่ยังไมสามารถ
ควบคุมไดอยางชัดเจน และกําหนดแนวทางขอเสนอในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
สําหรับปตอไปและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของจังหวัด

ขัน้ตอนการดําเนินงาน (1)
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ขัน้ตอนการดําเนินงาน (2)

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

ระบุและวเิคราะหปจจัยเสีย่ง

จัดทําแผนงานบริหารความเสี่ยง

ดําเนนิการตามแผนงานบริหารความเสี่ยง

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง/
สรุปทบทวนวางแผนงาน

ระบุและวเิคราะหปจจัยเสีย่ง

จัดทําแผนงานบริหารความเสี่ยง

ดําเนนิการตามแผนงานบริหารความเสี่ยง

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน

25492549 25502550

1

2

3

4

5
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จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง/
สรุปทบทวนวางแผนงาน

ระบุและประเมินปจจัยเสีย่ง

จัดทําแผนงานบริหารความเสี่ยง

ดําเนนิการตามแผนงานบริหารความเสี่ยง

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน

25502550

1

2

3

4

5

วางโครงสรางการ
บริหารความเสี่ยง
สําหรับหนวยงาน

ดําเนินการ
ตามกระบวน

การบริหารความเสี่ยง

กรอบตัวชี้วัดสํานักงาน ก.พ.ร. 2550

สิ่งที่หนวยงานราชการตองทํา : กรอบตัวชี้วัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน (3)
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ตัวชี้วดัที่ 14
มิติที่ 4 มิติดานการพฒันาองคกร
น้ําหนัก : รอยละ 2
เกณฑการใหคะแนน : กําหนดระดบัขั้นตอนความสําเรจ็ (Milestone) 
แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดบั พิจารณาจากความกาวหนาของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดบั ดงันี้

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้ตอนที่ 5

1

2

3

4

5

ขั้นตอนการดําเนินงาน (4)
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แบบฟอรมที ่1 การระบเุหตุการณและประเมนิความเสีย่ง

ประเภทความ
เสี่ยง

ปจจัย
เสี่ยง

รายละเอยีดความสูญเสีย/
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โอกาส ผลกระท

บ ระดับความเสี่ยง

หมายเหตุ แบบฟอรมนี้เปนเพียงตัวอยางเทานั้น สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได

คะแนนที่ 2คะแนนที่ 2
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ปจจัย
เสี่ยง

แนวทางการ
ตอบสนองตอ
ความเสี่ยง

กิจกรรมในการตอบสนอง
ตอความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ งบประมาณ กําหนดก

าร

หมายเหตุ แบบฟอรมนี้เปนเพียงตัวอยางเทานั้น สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได

คะแนนที่ 3

แบบฟอรมที ่2 การตอบสนองตอความเสี่ยง

คะแนนที่ 3
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ปจจัย
เสี่ยง

กิจกรรมในการ
ตอบสนองตอความ

เสี่ยง

ผลจากการใช
มาตรการ

ตอบสนองความ
เสี่ยง

โอกา
ส

คงเหลื
อ

ผลกระทบ
คงเหลือ

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ

ปญหา
อุปสรรค

การรายงานความกาวหนาทุก 3 เดือน

แบบฟอรมที ่3 สรุปผลการดําเนนิงานจากการบริหารความเสีย่ง

หมายเหตุ แบบฟอรมนี้เปนเพียงตัวอยางเทานั้น สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได

คะแนนที่ 4คะแนนที่ 4
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แผนบริหาร
ความเสี่ยง

ขอดี ขอเสีย ปญหา/อปุสรรค

ประเภทปจจัยเสี่ยง
ลําดับ ควบคุมได ควบคุมไมได บริหารใหอยูในระดับที่รับได

แบบฟอรมที ่4 สรุปแนวทางในการดําเนนิงานตอนสิน้ป

คะแนนที่ 5คะแนนที่ 5ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
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ขั้นตอนการทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
สําหรับจงัหวัด

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาประเดน็ยุทธศาสตร : กิจกรรม / โครงการที่ตองทําภายใต

ยุทธศาสตร
3. ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

-ระบุความเสี่ยงที่นาจะสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
-ประเมินความเสี่ยงตามที่ไดระบุไว 
-พิจารณากลยุทธ (มาตรการ) สําหรับบริหารความเสี่ยง
-ลงรายละเอียด มาตรการ การบริหารความเสี่ยง (ทรัพยากร-เวลา-

ผูรับผิดชอบ) และ ความ                 คาดหวังวาความเสี่ยงนาจะลดลง
หลังจากดําเนินการตามมาตรการ

-บันทึกผลที่ไดหลังจากที่ไดดําเนินตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
(ตดิตามผลทุก ๆ 3 เดือน)

4. สรุปผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงที่ผานมา (ขอดี ขอเสีย 
ปญหาอุปสรรค ความสามารถในการควบคุม)
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ความเสี่ยงในการวางแผนนโยบาย

ความเสี่ยงในการดําเนินงาน

ความเสี่ยงในการเลือกโครงการ

ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 

นโยบายนโยบาย

พันธกิจ

โครงการ โครงการ โครงการ

ความไมแนนอน

การบริหารความเสี่ยง
ระดับนโยบาย

ตัวอยาง

หลักเกณฑ

การบริหารความเสี่ยง
ระดับการดําเนินงาน

การบริหารความเสี่ยง
ระดับการดําเนินงาน
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การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การเลือกกลยุทธและการควบคุม

กลยุทธ

วัตถุประสงค วัตถุประสงค

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

ภายนอก ภายใน

ความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยง

11

33

22

44
55

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยัง
หลงเหลืออยู

มาตรการปจจุบัน

ความเสี่ยงที่ยัง
หลงเหลืออยู

มาตรการปจจุบัน

แผนแกไข

ระดับความเสี่ยงที่รับได

แผนแกไขเพิ่มเตมิ

แนวทาง
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ยุทธศาสตร : การใหบริหารกับประชาชน

กิจกรรม/กระบวนงาน/โครงการ

ลําดับที่

1 ภายในการ
ดําเนินการ :

ระบบการให
บริหารเกา

ไมสามารถใหบริการ
ได

2 ภายในการ
ดําเนินการ :

ขาราชการขาด
จิตสํานึก

การบริการไมเสมอ
ภาค

3 ภายในการ
ดําเนินการ :

เจาหนาทีข่าด
ทักษะ

ใหบริการลาชา

ประชาชนไมพอใจ
ในการรับบริการ

ประเภท สาเหตุ ความเสีย่ง ผลกระทบ หมายเหตุ 
(ทางดาน)

เปาประสงค : ประชาชนไดรับความพึงพอใจ

สําหรับ ขั้นที่ 2
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ตารางสรุปการประเมินความเสี่ยง

ลําดับที่ โอกาสที่จะเกิด/
ความถี่

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง

2. 
เจาหนาที่
ขาดทักษะ

4 4 16

สําหรับ ขั้นที่ 2
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แผนภูมคิวามเสี่ยง/ตารางความเสี่ยง

2

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

2

ความไมพอใจของประชาชนในการรบับรกิาร

โอกาสทีเ่จาหนาที่ใหบริการไมได

สําหรับ ขั้นที่ 2
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ตารางสรุปการเลือกกลยุทในการจัดการความเสี่ยง

ความ
เสี่ยง/
ลําดับ

พิจารณาความ
สําคัญของ
กิจกรรม

กลยุทธใน
การจัดการ
ความเสี่ยง

กิจกรรม
(รายละเอียด
การจัดการ)

ทรัพยากรที่
ตองใช 

(เงิน/บุคลากร)

ประโยชน
(ระดบัความ
เสี่ยงที่คาดวา
จะลดลง)

ผูรับผิดชอบ

2. เรงดวน ยอมรับความ
เสี่ยง : หา
แนวทาง
แกไข

ฝกอบรม
พัฒนา
ทักษะ
เจาหนาที่

10,000 
บาท

3 ปลัดอําเภอ มีนาคม

เวลาดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร : การใหบริหารกับประชาชน

สําหรับ ขั้นที่ 3
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ตารางการติดตามการดําเนนิการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร : การใหบริหารกับประชาชน

กําหนดการดําเนินการลําดับความ
เสี่ยง

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ 
1

ไตรมาสที่ 
3

2. ฝกอบรม
พัฒนา
ทักษะ
เจาหนาที่

ปลัดอําเภอ

ไตรมาสที่ 
2

ไตรมาสที่ 
4

หมายเหตุ

สําหรับ ขั้นที่ 4
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ตารางติดตามผลการดําเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร : การใหบริหารกับประชาชน

กิจกรรม
(รายละเอียดในการ

จัดการ)

กําหนดการ ผูรับผิดชอบ ผลลัพธ ความคืบหนา
%

ปญหาและ
อุปสรรค

ฝกอบรมพัฒนา
ทักษะเจาหนาที่

มีนาคม ปลัดอําเภอ สําเร็จ 100

ปจจัยเสี่ยงลําดับที่ : 2

สําหรับ ขั้นที่ 4 
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง

ลําดับ
ความเสี่ยง

สาเหตุ ผลกระทบที่
เกิดขึ้น

ระดบั
ความ
เสี่ยง

กิจกรรม
(รายละเอียดในการ

จัดการ)

2. เจาหนาที่
ขาด
ทักษะ

ใหบริการ
ลาชา

16 ฝกอบรมพัฒนา
ทักษะเจาหนาที่

เจาหนาที่มี
ทักษะการ
ใหบริการที่ดีขึ้น

3 เพิ่มทักษะการฦก
อบรม

ผลลัพธ ระดบัความ
เสี่ยง
คงเหลือ

แนวทาทงการ
ปรบัปรุง

สําหรับ ขั้นที่ 4 และ 5
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หากมีขอสงสยั และ ตองการซักถามเกีย่วกับ
การบริหารความเสี่ยง (เพิม่เติม)

ติดตอ 

ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตยเดช
โทร. 02-356-9999 ตอ 8941

poomporn@opdc.go.th
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